
Richt uw hart op het licht en ken het

Kerstlezing 2017 van de rozenkruisers op 17 plaatsen in Nederland

Het kerstverhaal is van alle tijden en kan niet alleen als verhaal worden ervaren, maar ook 
als een uitnodiging. Een uitnodiging om, symbolisch gezien, op weg te gaan naar 
Bethlehem. In de kerstlezing 2017 van de School van het rozenkruis wordt de universele 
betekenis van Kerst besproken aan de hand van gedeelten uit de Bijbel en het Corpus 
Hermeticum. De toegang voor alle zeventien kerstlezingen is vrij.

De titel van de kerstlezing van dit jaar luidt: ʻRicht uw hart op het licht en ken hetʼ. Dat is 
een uitspraak uit het begin van het eerste boek van een verzameling geschriften die 
worden toegeschreven aan de legendarische Egyptische wijze Hermes Trismegistus, en 
die Jan van Rijckenborgh heeft becommentarieerd in zijn boekenserie De Egypische 
oergnosis en haar roep in het eeuwige nu. Het eerste deel daarvan is één van de zes 
actieboeken die tijdelijk zijn afgeprijsd van 1 december 2017 tot 1 maart 2018. 

Als wij ons onze hoge afkomst weten te herinneren, dan ontdekken wij dat ons hart is 
bedoeld om een heiligdom van de liefde te zijn. Geestelijke krachten willen zich verbinden 
met dit heiligdom om hun onpeilbare wijsheid met ons te delen. Tijdens de lezing gaan we 
dieper in op hoe deze wijsheid tot ons kan spreken. Wat kunnen wij zelf doen om ons hart 
gericht te houden op het licht? De kerstlezing 2017 wordt gehouden van 20.00 tot 22.00 
uur op de onderstaande data en adressen. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

11-12 Den Haag, Christmas, the birth of the inner light (English spoken), Bazarstraat 20
12-12 Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1
14-12 Breda, Kloosterlaan 14
19-12 Alkmaar, Oudegracht 114
19-12 Amsterdam, Keizersgracht 123 (van 19.00 tot 22.00 uur, zaal open 18.30 uur))
19-12 Arnhem, Velperweg 58 
19-12 Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21    
19-12 Capelle aan den IJssel, Spoorlaan 4 (Het Subudhuis)
19-12 Den Haag, Bazarstraat 20
19-12 Eindhoven, Dierenriemstraat 4
19-12 Enschede, Lasondersingel 188
19-12 Groningen,Nieuwe Boteringestraat 60,bezinningsbijeenkomst in tempel 20.00-20.45  
19-12 Haarlem, Zakstraat 8
19-12 Hilversum, Koninginneweg 41
19-12 Hoorn, Roode Steen 15
19-12 Maastricht, Wycker Grachtstraat 20 
21-12 Bilthoven, Julianalaan 1 (Bilthovense Boekhandel)

De kerstlezing 2017 is een goede voorbereiding voor deelname aan het gratis online-
programma ʻSpirituele Kerstʼ dat wordt gehouden van 22 december t/m 6 januari. 

Pentagram boekwinkel, www.spiritueleteksten.nlwww.rozenkruis.nl
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Laat je inspireren door de boeken van de Spirituele teksten bibliotheek

1. SPIRITUELE KERST – HANDREIKING VOOR BEZINNING EN BEZIELING  RONDOM 
KERSTMIS EN OUD EN NIEUW
Het goddelijke kan in de mens geboren worden en groeien. De kerstperiode is ideaal om je te 
verdiepen in die processen, want de poorten van de kosmos staan wijd open gedurende de heilige 
dagen en nachten. Beleef die bijzondere tijd van het jaar. Laat je raken door diepzinnige verhalen 
uit het Aquarius evangelie. Leg het fundament voor een inspirerend nieuw jaar met aandacht voor 
geestelijke bewustwording en vernieuwing. € 14,50

2. SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN  – HANDREIKING VOOR BEZINNING EN BEZIELING 
BETREFFENDE  DE OPSTANDING VAN DE INNERLIJKE MENS
Ieder mens is geroepen om eens de dood te overwinnen, om een onvergankelijke geestelijk 
lichaam op te bouwen dat ook bekend staat als het opstandingslichaam, verheerlijkt lichaam of 
gouden bruiloftskleed. Ervaar en begrijp de diepe wijsheid in oeroude verhalen over opstanding, 
hemelvaart en Pinksteren. Bestudeer de authentieke spirituele weg die je kunt gaan. € 14,50

3. MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL – EEN DOOR DE GEEST BEZIELDE MENS 
WORDEN
Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en 
esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en 
liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je mysteriewijsheid en ontwikkel 
gevoel voor symbolen. Transformeer de wereld door te beginnen bij jezelf. € 19,50

4. MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING – NEGEN TAOÏSTISCHE THEMAʼS EN LAO ZIʼS 
MEESTERWERK DOOR HENRI BOREL
Als je in contact wilt komen met de transformerende kracht die uitgaat van Tao, is het goed om 
over enige basiskennis te beschikken. Maak jezelf vertrouwd met begrippen als Tao, Teh en woe 
wei, en ontdek wat deze voor jou in de praktijk kunnen betekenen. Laat je inspireren door alle 81 
strofen van de Daodejing van de Chinese wijze Lao Zi. € 19,50

5. MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD – EEN NIEUWE MENS 
WORDEN
Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar 
wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn?  De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de 
dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Jouw visies op geboorte, leven en dood zijn 
bepalend voor de wijze waarop je je leven vormgeeft en ervaart. € 19,50

Pentagram boekwinkel, www.spiritueleteksten.nl
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